
Verkoop kantinevoorraad op zaterdag 12 december 

Net als in mei gaan we de voorraad in de kantine die over de datum dreigt te raken verkopen. 

Opnieuw zullen we de artikelen tegen inkoopprijs of net iets daar boven aanbieden. 

Voor bier geldt dat dit incl. statiegeld is zodat deze gewoon in de winkel kunnen worden ingeleverd. De 

literflessen frisdrank vragen we weer bij ons in te leveren zodat die weer terug kunnen naar de 

leverancier. Hiervoor zal een plastic container bij het hek geplaatst worden. 

Voor kratten bier geldt deze keer dat ze  vooraf besteld en afgehaald kunnen worden op: 

zaterdag 5 december tussen 10.00 en 12.00  uur, ingang zijdeur voorraad 

vrijdag 11 december tussen 19.00 en 20.00 uur, ingang zijdeur voorraad 

het restant wordt dan verkocht op zaterdag 12 december tussen 10.00 en 12.00 uur. 

bestellen kan via email: bestuurskamer@nsv46.nl 

 

Onderstaand vindt u het overzicht van de artikelen die dus alleen op zaterdag 12 december worden 

aangeboden: 

 

Artikel Verkoopprijs 

M&M geel / Snickers 0,50 

Popcorn  zoet / Chips naturel en paprika 0,50 

KRAT Bier /Radler 2% /Radler 0.0  15,00 

FLES Radler 0.0 / Heineken 0.0 0,90 

Jillz wit per 6  6,00 

Jillz wit per doos 24,00 

Capt. Morgan 1,75 

Frisdrank 1 liter 1,50 

Flesje Cola 500 ml regular en zero 1,00 

Flesje Spa bruisend 500 ml lemon en mint 0,75 

AA Oranje 0,75 

DIEPVRIES  

Tomatensoep met ballen 1 liter  4,00 

Panini kip per stuk 2,00 

Tosti Waldkorn per 2 2,00 

Tosti ham/kaas per 5 3.75 

Tosti Kaas per 5 5,00 

Bal gehakt per 10 5,00 

Saucijzenbroodjes per 2 1,50 

Kroket per 4 (1 doosje) oven en frituur 3,00 

Vega kroket per 4 (doosje) 2,50 

Ovenfrikandellen per 4 (doosje) 2,00 

Kaaspuckies per 10  2,50 

 

De corona-regels blijven van kracht, maar voor de zekerheid hierbij alsnog even de spelregels. 

Welke regels hanteren wij : 

1. Heb je verschijnselen van corona zoals hoesten, niezen, koorts, dan (het klinkt hard) blijf je 

thuis en dus niet welkom; 

2. Kom alleen naar de kantine 

3. Draag binnen een mondkapje 

4. Neem eigen tas of krat mee. (neem geen eigen lege bierkrat mee!) 

5. Je kunt alleen pinnen; 

6. Volg de aangegeven route. Het grote hek zal open zijn, ga via de linkerkant van het brede pad 

naar de hoofdingang. Vanaf daar mag telkens 1 persoon in de hal, kantine en voorraadruimte. 

Gaan dan weer via de stoep het terrein af. 

7. We houden 1,5 meter afstand van elkaar, klit niet in groepjes samen, ga niet met elkaar staan 

praten, 

We zijn zuinig op onze kantinemedewerkers. 
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